
 

 
                                               PASTORAL UNIVERSITÁRIA 

 
INFORMATIVO FEVEREIRO 

  
 Semana de Acolhimento (31/01 a 03/02/17) 

 
30/01 (segunda) - Santa Missa - Abertura do Ano Letivo  
Horário: 18h     
Local: Auditório São Paulo 
 
31/01 (terça) – Dia de Dom Bosco 

 Santa Missa 
Horário: 17h45     
Local: Capela da FCN 
 
 
 
 

 Desafio Radical 
 

Convite especial 

Querido aluno, com alegria acolhemos você ingressante na FCN. 

Você é convidado a participar da Santa Missa, festiva de Dom Bosco, no dia 31/01/17 (terça-feira) às 
17h45, na Capela da FCN. 

Após a missa, te convidamos a vivenciar o Desafio Radical, que este ano trás um novo formato. Será um 
momento de integração, fraternidade, entretenimento e espiritualidade, organizado pela Pastoral 

Universitária e os alunos veteranos 2016. 

A sua participação não é obrigatória, é um convite! Neste dia não haverá aula, SOMENTE, para os alunos 
do 1º e 3º período (Administração, Rádio e TV e Jornalismo). A presença será validada pela assinatura na 

lista que estará com a Pastoral Universitária e depois serão entregues à coordenação dos cursos. 

Para o desafio radical, pedimos a doação de 1 kg de alimento não perecível + R$ 2,00 para ajudar nas 
atividades da Pastoral Universitária. 

Deus abençoe! 

Pastoral Universitária e os alunos do 3º período (Administração, Rádio e TV, Filosofia e Jornalismo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
01/02 (quarta)  

 Momento de Oração 
Horário: 8h   
Local: Capela da FCN 
 

 Santa Missa 
Horário: 18h20    
Local: Capela da FCN 
 
02/02 (quinta)  

 Não haverá missa em virtude do Compromisso da Comunidade Canção Nova no 
Santuário Pai das Misericórdias às 18h30. 

 
03/02 (sexta) 

 Santa Missa 
Horário: 18h20    
Local: Capela da FCN 

 
 Atividades semanais da pastoral  

Manhã 
 09, 16 e 23/02 (quintas)- 9h40– Adoração ao Santíssimo Sacramento 

Noite 
 07 e 09/02 (terças) - 20h – GOU (Grupo de Oração Universitário) 
 09,16 e 23/02 (quintas) - 20h– Adoração ao Santíssimo Sacramento 
 10 e 24/02 (sextas) – 20h – Momento Mariano 

 
 Momento Fraterno 

Dia: 04/02 (sábado) 
Horário: 9h  

 Iniciamos com a Santa Missa e finalizamos com almoço partilhado. 
 

 Missa mensal 
Dia: 14/02/17 
Horário: 19h50 às 20h30 (autorizado pela Direção Geral, a aula deve encerrar neste dia às 19h45 e iniciar às 20h30)   

Local: Espaço Mons. Jonas 
 

 Formações 
 Os encontros são palestras, workshops, oficinas, minicursos, retiros, experiências de 
oração, simpósio e entre outros.  
  Desta forma, o objetivo destes momentos é promover a formação integral da pessoa 
humana, incluindo neste processo de sua capacitação profissional a formação espiritual em 
conformidade com o Pensamento Social Cristão e assim, formando homens novos para um 
mundo novo. 
  Todos que desejarem participar das formações deve se inscrever no e-mail 
pastoraluniversitaria@fcn.edu.br, colocando nome completo, curso e período. Bem como, 
descrever que oficina deseja fazer em um único e-mail. Estas atividades acrescentam como 
atividades complementares. 
  Informativos mensais os alunos poderão acompanhar as programações. 



 

 
 

 Retiro Universitário – 04 e 05 de março de 2017. 
“Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minha testemunhas”!  

(At 1,8) 
 Taxa: R$ 10,00 (despesas com alimentação) 
 Local: Prédio da Educação Infantil ICN 
 Inscrições na sala da Pastoral Universitária  

 
 Palestras 


